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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE PREGÃO 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 003/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ABERTURA: 24 de novembro de 2021 HORA: 11 horas 

LOCAL: www.compras.rj.gov.br 

PROCESSO: SEI-220010/000344/2021 

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE BÁSICO, COLETIVO 
EMPRESARIAL, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital, no Termo de 
Referência e em todos os seus Anexos. 

DATA E LOCAL DE 

PUBLICAÇÃO DO AVISO: 

29 de outubro de 2021 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 206, Parte I, Página 50 

Jornal O DIA, Página 12. 

VALOR LIMITE: 
R$ 1.364.457,88 (um milhão trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) 

 

No dia 24 de novembro de 2021, a Pregoeira Jussira Maria Freitas de Carvalho, empregada da 
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, com Identidade 
Funcional nº 2706882, abriu a sessão pública virtual no chat do SIGA (www.compras.rj.gov.br) a fim de 
realizar a licitação por Pregão Eletrônico nº 003/2021, composto por 01 (um) lote, conforme 
autorização para sua realização do Diretor Presidente, no documento nº 24139174 do Processo 
Eletrônico nº SEI-220010/000344/2021. Iniciando-se a abertura da sessão, às 11 horas, a Pregoeira se 
apresentou informando que iria conduzir o Certame. A Pregoeira observou que havia 02 (dois) 
Proponentes inscritos para o Lote 1, com as seguintes propostas: PROPONENTE 1: R$ 1.432.019,76; 
PROPONENTE 2: R$ 3.251.118,24 – a Pregoeira classificou a todos para participação da fase de lances. 
Esclareceu que os dois proponentes estavam com suas propostas de preço acima do valor limite para o 
Certame e desejou uma bela disputa. Às 11h05min procedeu a abertura da Sessão de Lances para o Lote 
1. A Pregoeira permaneceu incentivando aos licitante a apresentarem seus lances, chamando a atenção 
que Pregão é uma competição, que os licitantes deveriam competir pelas primeiras colocações, 
ocasionalmente lembrava que a CODIN é dotada de recursos próprios e que paga em dia todos seus 
fornecedores, e continuou informando que os dois proponentes estavam com suas propostas de preço 
acima do valor limite para o Certame, às 11h29min foi registrado no sistema o primeiro lance, no valor 
de R$ 1.350.687,95. Na oportunidade a Pregoeira citou dois Acórdãos do TCU que versam sobre a 
obrigatoriedade da Administração Pública fazer a tentativa da redução dos preços. Permaneceu 
incentivando a apresentação de novos lances até a entrada e encerramento do tempo randômico (às 
11h54min e às 12h19min, respectivamente), onde às 11h58min foi registrado no sistema o segundo 
lance, no valor de R$ 1.290.355,67, e às 12h08min foi registrado no sistema o terceiro lance, no valor de 
R$ 1.207.658,75. Às 12h21min é iniciada a classificação dos lances, onde a Pregoeira desclassificou 
PROPONENTE 2, pois sua proposta estava acima do valor limite para este Certame e classificou o 
PROPONENTE 1 para fase de negociação. A Pregoeira abre a fase de negociação com a arrematante que 
foi a empresa GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA. (MATRIZ), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
31.925.548/0001-76, a Pregoeira informou ao representante que sabia que a proposta já havia tido uma 
redução bem significativa, mas, todavia, questionava se existia ainda alguma possibilidade de redução, 
citando, novamente, os dois Acórdãos do TCU que versam sobre a obrigatoriedade da Administração 
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Pública fazer a tentativa da redução dos preços, solicitando que a empresa, reduzisse sua proposta ao 
mesmo valor apresentado na fase de cotação. Eles tentaram não fazer a redução, alegando que na 
cotação não havia considerado os agregados e aposentados, a Pregoeira retrucou a resposta, 
informando que o Termo de Referência enviado na fase de cotação foi exatamente o mesmo utilizado 
no Edital. Às 12h46min a empresa arrematante informou estar de acordo em apresentar na licitação o 
mesmo valor apresentado na fase de cotação, isto é, R$ 1.141.422,12 (um milhão cento e quarenta e 
um mil quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos). Às 12h48min a Pregoeira lembrou a empresa 
arrematante, que a licitação está sendo feita para o pagamento por faixa etária para as 162 vidas 
custeadas integralmente pela CODIN. E, para os Agregados e Aposentados, a cobrança também será por 
faixa etária, custeado diretamente por eles, por meio de boleto bancário.  O valor negociado foi gravado 
às 12h50min. Às 12h52min a Pregoeira solicitou à empresa que enviasse para o endereço desta CODIN: 
Avenida Rio Branco, 110 / 34º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-001, em atenção a Sra. 
Jussira de Carvalho, Pregoeira, os documentos de habilitação de acordo com o Edital, no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis. Isto é até o dia 29/11/2021. Encerrou a sessão às 12h54min, agradecendo a 
atenção e a participação de todos. O presente Certame importou o valor total de R$ 1.141.422,12 (um 
milhão cento e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos), representando 
uma economia de 16,3461%, tomando como base o valor médio estimado para licitação que era de R$ 
1.364.457,88 (um milhão trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 
oitenta e oito centavos). Todos os passos deste Certame encontram-se registrados no Histórico do Chat 
e uma cópia deste Histórico vai anexado a presente Ata. Cópia desta ata será disponibilizada no site 
http://www.compras.rj.gov.br e no site http://www.codin.rj.gov.br. Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai 
assinada pela Pregoeira Jussira Maria Freitas de Carvalho. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2021. 

Jussira Maria Freitas de Carvalho 
Pregoeira 

Id. Funcional: 2706882 
 

http://www.compras.rj.gov.br/
http://www.codin.rj.gov.br/











	ATA PE 003_2021_ATA1.pdf
	3 HISTORICO DO CHAT PE003-2021.pdf

		2021-11-25T15:24:09-0300
	TCERJ
	C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,CN=AC Imprensa Oficial SP RFB G5




